
نوشیدنی های انرژی زا با فرمول های مختلفی تولید می شوند 
که به خاطر ویژگی هایی همچون افزایش توان فیزیکی، 

کاهش خستگی و اضطراب و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و 
عصبی در سراسر دنیا طرفداران بی شماری از جمله ورزشکاران 

را به خود اختصاص داده است. 
ترکیبات عمومی به کار رفته در این محصوالت شامل کافئین، 

تائورین و گروه ویتامین های B می باشد، اما آنچه این 
نوشیدنی ها را از هم متمایز می نماید میزان انرژی و سالمت 

محصول و نوع تکنولوژی به کار رفته در تولید آن ها است.
شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز با ارائه  نوشیدنی 

انرژی زای سالم با نام ENERGY JUICE )آبمیوه انرژی زا(  
و بهره مندی از تکنولوژی برتر در امر تولید، استاندارد باال 
و کیفیت مطلوب محصوالت گامی فراتر در عرصه  رقابت 

گذاشته و سالمت مصرف کنندگان خود را تضمین می نماید.
محصوالت این خانواده با طعم دهنده های گیاهی خود، 

نسبت به سایر نوشیدنی های انرژی زا، از انرژی بخشی بیش تر 
و میزان قند کم تر برخوردار است، زیرا در این محصول از 

کنسانتره  میوه ها به عنوان شیرین کننده استفاده شده است 
و همین امر باعث می شود این نوشیدنی عالوه بر انرژی رسانی 

سریع، فرد را از فواید یک آبمیوه  طبیعی به همراه انواع 
ویتامین هایی که در محصول به کار رفته بهره مند سازد. 

ENERGY JUICE در سه طعم:
"نعناع و توت فرنگی"، "لیمو و نعناع" و "سیب و دارچین" 

تولید می شود. 



انرژی و نشاط فوق العاده + ضدخستگی 
دارچین: رفع کننده  خستگی و کسالت، افزایش دهنده ی انرژی، 

التیام بخش، افزایش اکسیژن رسانی به سلول های بدن 
سیب: تقویت کننده  اعصاب و مغز، آرام بخش اعصاب، 

شاداب کننده  پوست 
   C  حاوی ویتامین های ب 2، ب 3، ب 5، ب 6، ب 12 و

طعم دهنده  سیب زرد، دارچین و مخلوط میوه های استوایی

انرژی و نشاط فوق العاده + افزایش عملکرد جسم و ذهن 
لیمو: طراوت بخش پوست، آرام بخش، افزایش دهنده  ایمنی بدن 

و افزایش دهنده  سالمت، افزایش شادابی و نیروی جوانی 
نعناع: آرام بخش و نشاط آور، تقویت کننده  اعصاب، 

برطرف کننده  خستگی روحی و جسمی 
   C  حاوی ویتامین های ب 2، ب 3، ب 5، ب 6، ب 12 و

طعم دهنده  لیمو، نعناع و مخلوط میوه های استوایی

انرژی و نشاط فوق العاده + افزایش هوشیاری و تمرکز 
توت فرنگی: کمک به حفظ سالمت قلب، کنترل فشارخون باال، 

سرشار از ویتامین، افزایش هوشیاری و تمرکز 
نعناع: آرام بخش و نشاط آور، تقویت کننده  اعصاب، 

برطرف کننده  خستگی روحی و جسمی 
   C  حاوی ویتامین های ب 2، ب 3، ب 5، ب 6، ب 12 و

طعم دهنده  توت فرنگی، نعناع و مخلوط میوه های استوایی


